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БРОЈ 4-2020 ЈУН
Председник Србије Александар Вучић обишао радове на новом здравственом центру у
Прокупљу

Градимо нешто велико и величанствено и
од изузетног значаја за нашу земљу
Радове на реконструкцији
и адаптацији зграде Дома
здравља у Прокупљу, који су
почели фебруара месеца ове
године, обишли су председник
Србије Александар Вучић,
министар здравља Златибор
Лончар и директор Канцеларије
за јавна улагања Марко
Благојевић.
Председника
Србије и министра здравља
дочекали су народни посланик
из Прокупља др Дарко Лакетић,
начелник Топличког управног
округа Милан Аранђеловић,
градоначелник
Александар
Симоновић,
Скупштине Дејан Лазић са сарадницима.

другим градовима, рекао је Вучић.

председник

-Данас је веома важан дан, не само за Прокупље, већ и за читаву Топлицу.
Градимо нешто велико и величанствено и од изузетног значаја за нашу
земљу. Градимо здравствени центар, у коме ће бити смештени Дом
здравља и Општа болница, после 31 године, од када се стало са радовима.
Кроз изградњу здравствених објеката најбоље може да се види како се Србија
променила. Ми ћемо у овај објекат, заједно са опремом, уложити више од
35 милиона евра. Сам објекат ће коштати око 27 милиона евра, док ће у
куповину медицинске опреме, која ће бити најмодернија на тржишту, бити
уложено око 7-8 милиона. То је велико улагање и од Другог светског рата, а
свакако у последњих 45 година, толико новца није уложено у неки објекат
у Прокупљу, рекао је председник Вучић, приликом обиласка

радова.

У прокупачком Дому здравља и
Општој болници радиће око 900
људи.
Он је овом приликом најавио
да ће сличне инвестиције
у здравствене објекте бити
урађене и у Пироту, Кикинди,
Врању, Лесковцу, Аранђеловцу,
Лозници, Врбасу, Смедеревској
Паланци и Горњем Милановцу.
Према његовим речима, у
топлички крај се традиционално
мало улагало у последњих
неколико деценија због чега у
њему сада живи око 80.000 људи.

-Народ у Топлици је увек био на бранику отаџбине и никада није кукао.
Овде живе вредни и радни људи, који се никад не жале и којима је важно да
имају посао. Зато ћемо ми учинити све и убудуће да им створимо боље и
квалитетније услове за живот и да запослимо што више људи, као би они
остајали у својој родној Топлици, истакао је председник.

Он је рекао да је у последњих пет или шест година створена
потпуно другачија „крвна слика“ у здравству Србије и да то
данас постају најмодернији здравствени центри, који ће увек
моћи да пруже адекватну здравствену услугу свим грађанима.

-Болница у Прокупљу ће изгледати боље и вредети више и од КБЦ Земун,
Звездара... Ова лепотица и остале болнице остају нашим градовима, навео
је Вучић.
Истакао да ће ова болница, поред најбољих „зидова“ имати и
фантастичне интензивне јединице, све потребне справе, тако
да грађани Прокупља, више неће морати у Београд или Ниш,
већ ће у својој болници моћи да се прегледају.

-Тиме ћемо продужити живот људи овде и бринути о здрављу наше деце,

Он је додао да је завршетак овог здравственог центра од
велике важности и за нашу децу, за сваког човека и за наше
родитеље, јер то је део животног стандарда и тиме може да се
покаже шта је држава урадила за своје грађане.

-Када човек дуго обавља дужност, он почиње да сабира шта је све урадио.
Као што сам поносан на сваки ауто-пут и мост који је изграђен, што ће за
годину дана, за пола сата возом моћи да се стигне од Београда до Новог Сада,
поносан сам на све здравствене објекте, које смо урадили и у Београду и у

указао је Вучић.
Председник је замолио извођаче да не касне у радовима, а
инвеститора да плати све што треба, а да ће држава обезбедити
најмодернију опрему, јер то, како је рекао, заслужују и грађани
Топлице и остатка Србије.
У Дому здравља је у току прва фаза радова која обухвата
сређивање фасаде, столарије, реконструкцију крова, уређење
климатизације. Вредност радова је око милијарду динара са
ПДВ-ом.
Председник је подвукао да ће држава и убудуће бринути о
здравственим радницима, који ће се овде запошљавати и
да ће наставити са повећањем плата медицинским сестрама
и лекарима, како би они видели да у Србији може врло
пристојно да се живи,
да не размишљају
о
одласку
у
иностранство,
да
овде виде будућност
за себе и своју децу,
јер је то од великог
значаја за целу нашу
земљу.
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Нема кашњења радова, све се стиже кад се хоће
Екипа од 40-ак вредних људи, који се нису уплашили ни
короне, ни ванредног стања, наравно уз поштовање свих мера
заштите, већ четири месеца, сваког радног дана, налази се на
истој локацији и са истим циљем: Дом здравља Прокупље, што
пре од ове зграде направити модеран здравствени центар за
све пацијенте из Топлице!

Топлице. А за здравствену заштиту на једном месту, заслужна
је Влада Републике Србије и председник Србије, који су
подржали реализацију овог пројекта у сваком погледу, а
пре свега финансијски, народни посланик из Топлице Дарко
Лакетић који се није смирио док се није отпочело са радовима,
локална самоуправа и наравно, вредни радници. Ништа без
добрих и вредних људи који, како кажу, сваки свој посао
схватају озбиљно и труде се да заврше у најкраћемо могућем
року, а посебно овај, који се тиче здравља и живота.

-Најбитније од свега је да нема кашњења у извођењу радова. Све се стиже,
кад се хоће. Имамо времена и да одморимо, и да наставимо са радовима, па
понекад и да запевамо, каже са осмехом на лицу шеф градилишта
Илија Опалић.
Њихов радни дан почиње тако што се окупљају у 7 ујутру, а
након тога се прави дневни план и распоред радника. Такође,
постоји исти такав план, само недељни.

-За ово време, нисмо имали нити једну повреду на послу, ни најмању, нити се
неко разболео, тако да све иде како треба, истиче Опалић.
Имају радници времена и да поразговарају са грађанима који
дођу у Дом здравља, а онда искористе прилику да погледају
како радови напредују.

-Могу да приметим да су људи задовољни што после толико деценија виде
Сви знамо да је здравље на првом месту. А како га сачувати скеле и да се нешто ради. А ми стварно нисмо стајали ових месеци, наравно
и унапредити без квалитетне здравствене заштите и добро уз поштовање свих мера заштите. Имали смо дозволе за кретање у време
опремљених здравствених установа? Kад се каже „добро ванредног стања, истиче радник на градилишту Милан Паповић.
опремљен“, мисли се на кадар, али и на објекте. Данас, више
него икад, схватамо колико нам здравствене установе значе и
колико је важно да здравствени систем добро функционише.
Зато ће Прокупље добити најмодернији здравствени центар
у околини. То заслужују и грађани Прокупља, али и целе

Слажу се радници у много чему, као и у томе да су презадовољни
односом представника фирме „Термомонт“, која је иначе
носилац посла, према њима и истичу да је направљена
одлична организација у раду.

Вучић најавио: Могуће још једно повећање плата здравственим радницима
Председник Србије Александар Вучић, осврнуо се приликом обиласка радова на изградњи модерног здравственог центра у
Прокупљу, на плате здравствених радника, и истакао да би до краја године могло да уследи још једно повећање, уколико то
дозволе јавне финансије.
-Пре краја године, ако све буде у реду са нашим финансијама, идемо на још једно повећање. Ми увек оставимо нешто са стране, казао је он.
Што се тиче априлског повећања од десет одсто, обзиром да су се појавиле неке спекулације да је реч о једнократној помоћи,
председник је био јасан: није реч о привременом већ о трајном повећању.
Вучић је додао да сматра да од плате у здравству данас може пристојно да се живи.

-Примера ради, лекар на Инфективној клиници, имао је пре шест, седам година основну плату 64.000 динара, а данас око 106.000 динара, и то без дежурстава
и минулог рада. Када се то дода, он месечно добија око 150.000 динара. Не могу да кажем да је то превише, али сматрам да може пристојно да се живи, казао
је он.
Председник је навео да држава улаже огроман новац у здравство и да су годишњи трошкови око 2,3 милијарде.

Зоран Савић: Свакодневна сарадња са Дарком Лакетићем
Током боравка у Прокупљу, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, др Зоран Савић, рекао
је да има сталну сарадњу са народним послаником из Топлице, др Дарком Лакетићем.

-Са колегом Лакетићем сам неколико година радио у прокупачкој Болници. Као председник Синдиката организације која броји 60.000 чланова, сарадња са
народним послаником, који је уједно и председник Скупштинског одбора за здравље и породицу је свакодневна. И поред великих обавеза, он редовно прати
стање здравства, не само у Прокупљу, него и шире. Захваљујући његовом ангажовању, обезбеђена су средства за радове на реконструкцији Дома здравља,
изјавио је Савић и додао да ће грађани Прокупља и других топличких општина, имати здравствену заштиту на једном месту.
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Расписан тендер за Индустријску зону у Прокупљу
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Дарко Лакетић: Главни параметри за довођење
инвеститора број запослених и висина плате
Министарство привреде,
расписало је конкурс за
изградњу Индустријске
зоне Прокупље, који
ће трајати до 22.
јуна. Привредна зона
простираће се на 16,5
хектара, а вредност
прве фазе, у којој ће
бити изграђене две
парцеле је око 111
милиона динара са ПДВом. Остале парцеле,
према плановима, биће
завршене
следеће
године.

-Земљиште смо добили
на седници Владе Србије у
Прокупљу. Пре тога, годину и по до две смо покушавали да прибавимо
земљиште које је било у власништву Дирекције за имовину а дато на
управљање Министарству правде. Kада је земљиште прешло у својину
Града, други корак је био израда ваљаног пројекта и прибављање свих
неопходних дозвола. Након тога, требало је обезбедити финансије, што је
био договор са председником Србије и Владом још пре годину дана. Међутим,
ванредно стање и пад економске активности, код нас је изазвао бојазан да
ли ће средства бити уплаћена. Након саастанка у Министарству привреде,

и подршке председника
Србије, договорена средства
су приведена намени, каже
народни посланик из
Прокупља др Дарко
Лакетић.
Од
радова,
биће
изграђена
комунална
инфраструктура,
равнање, асфалтирање,
п р и с т у п н е
саобраћајнице.
Терен
ће бити у потпусности
припремљен
за
гринфилд инвестицију.

-Имаћемо нову Индустријску
зону, имаћемо место за нове
инвеститоре и дуго очекивано упошљавање људи. За месец дана, имаћемо
име извођача, а до нове године, надам се, и дуго очекивану Индустријску зону,
истиче Лакетић и додаје да ће главни параметри за довођење
инвеститора бити број запослених и висина плате.

-Имамо неколико заинтересованих инвеститора, а ми ћемо изабрати
најбоље, истакао је др Дарко Лакетић.
Иначе, тај простор је једина локација погодна за Индустријску
зону јер се у близини налази трафо-станица са индустријском
струјом, колектори и слично...

Радови на реконструкцији утврђења на Хисару увелико трају

Следи асфалтирање пута до Тврђаве и постављање расвете
Радови
на
реконструкцији
утврђења на Хисару
увелико трају, а
рок за завршетак
ове прве фазе је јул
месец ове године.
За
ову
намену,
Министарство
трговине, туризма
и телекомуникација
определило је око 20
милиона динара.

-Назив пројекта је
„Конзерваторскорестаураторски радови
на кули и бедемима
горњег града утвђења
на Хисару и постављање
летње
позорнице“.
Након завршетка ове прве фазе, следи друга, и то асфалтирање пута
од Дома културе до Тврђаве и расвета. И то смо припремили и послали
Министарству трговине, туризма и телекомуникација и чекамо одговор,
каже члан Градског већа за пројекте Милош Костић.
Било како било, вредни радници, од понедељка до петка,

труде се да се посао
што пре заврши.
Хисар полако добија
другачији изглед.
Kада
све
буде
завршено, и када се
на овом месту нађе
и летња позорница,
посао
ће
бити
заокружен. Kултура
у нашем граду биће
подигнута на много
већи ниво.
И шта друго остаје,
него да сви заједно
чувамо ово место, и
да не бацамо смеће
где стигнемо већ да
га одлажемо у за то
предвиђене судове.
Ово место, у наредном периоду, пре свега у летњим месецима,
биће сигурно омиљено место свих оних који су жељни
културе. И концерти, и представе на отвореном, па можда и
књижевне вечери, зашто не. Уз овај, и многе друге капиталне
пројекте чија реализација је у току, Прокупље полако постаје
град, у правом смислу те речи.
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Почела реконструкција Гимназије
мокри чвор, котларница у
подруму. Биће постављени
нови котлови на пелет, каже

Радови на реконструкцији зграде Гимназије у Прокупљу,
почели су пре неколико дана. Радове изводи фирма „Тончев
градња“ из Сурдулице, а рок за завршетак је 300 дана.
Вредност радова је око 306 милиона динара са ПДВ-ом, а
финансира их Kанцеларија за управљање јавним улагањима.

начелник Градске управе
Града Прокупља Никола
Kопривица.
Kако додаје, деца ће
добити уређену школску
зграду, али и двориште и
биоскоп, који ће значити
свима, и малишанима,
и онима који су мало
старији, и родитељима, и
најстаријим суграђанима.

-Биће много лакше и ученицима
и запосленима. Имаће све услове
за рад, истиче Kопривица.

-Ради се комплетна реконструкција зграде Гимназије са доградњом Овај објекат је изграђен 1934. године, налази се под заштитом
лифта, реновирање биоскопа, и уређење школског дворишта. Што се Завода за заштиту споменика културе Ниш, и до сада није имао
тиче саме зграде, радиће се замена крова, унутрашњи и спољашњи неку озбиљну реконструкцију.
радови, фасада, столарија, подови, инсталације, спољашњи хидранти,

Локална самоуправа мисли на најмлађе

Гради се школско игралиште у Микуловцу
Ученици истуреног одељења Основне школе „Милић Ракић
Мирко“ у Микуловцу, у наредном периоду, добиће школско
игралиште за мали фудбал. Изградњу игралишта, финансира
Град Прокупље.

-Вредност ових радова је око два милиона динара. Морам да нагласим да је
Микуловац подјастребачко село које не мигрира, људи овде остају са својим
породицама. Локална самоуправа наставиће да улаже у села, како бисмо
људе задржали на својим огњиштима. Да Град Прокупље подједнако мисли
на децу из града и околних села, показују бројни инфраструктурни радови на
градском и сеоским подрчјима, који ће се интензивирати у наредном периоду,
казала је члан Градског већа за просвету, омладину и спорт
Маја Ранђеловић.

Нема плаћања вртића за децу која у овом периоду не похађају ПУ „Невен“
Градско веће у Прокупљу, донело је одлуку да родитељи, чија деца у овом периоду не похађају вртић, неће имати обавезу да
плате накнаду за боравак.
Од 11. маја у Предшколској установи „Невен“, тачније у објектима „Бисери“ и „Бајка“ било је петнаестак малишана, чији су
родитељи морали да буду на својим радним местима. Родитељи деце која су остала код куће, не морају да брину за места својих
малишана, јер ће их она сачекати кад се буду створили услови за њихов повратак.
За пријем деце маја месеца, родитељи су морали да доставе потврду послодавца да је њихово присуство на послу неопходно,
као и лекарско уверење, које се доставља при редовном упису детета у вртић.
Предшколска установа „Невен“ је набавила комплетну заштитну опрему за све запослене, како би се обезбедила максимална
заштита од инфекције и испоштовале све мере предострожности.
Иначе, објекте ове установе, похађа око 700 малишана, који су и током ванредног стања били активни путем вибер групе, где су
свакодневно у контакту са васпитачицама, похађали предвиђени наставни програм.
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Завршен велики пројекат у насељу Мала Губа
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Усељење ромских породица у нове куће
овог месеца
Изградњом насипа на реци Топлици и Стражавачкој реци
у Прокупљу, завршена је прва фаза пројекта „Побољшани
услови живота Рома у Прокупљу“, у који је Европска унија
улажила 1.263.000 евра.

ромских породица у насељу Мала Губа. Урађена је и комплетна улична
расвета и саобраћајнице. Комплетно су завршени сви радови, на водоводној
и канализационој мрежи. Тренутно локална самоуправа ради на прибављању
употребне дозволе за објекте, те се тако, већ током јуна месеца ове године,
очекује усељење ромских породица у нове куће у овом насељу, истакао је
члан Градског већа за пројекте Милош Костић.
Једна од будућих станара овог, сада уређеног и веома лепо
сређеног насеља, Радица Петровић, истиче да је неизмерно
захвална градском руководству на томе што су им дугогодишњи
неусловни простор за становање, учинили онаквим каквим су
га само замишљали.

-Остала сам без игде ичега, такорећи на улици, када ми је поплава, која нас
је задесила пре неколико година, уништила све што сам имала. Не можете
ни да замислите колико сам срећна и колико ћу бити спокојна што имам
свој дом. Имаћу коначно суве и топле просторије за нормалан живот и нећу
да размишљам да ли ће се нешто догодити, уколико се десе неке природне
непогоде. Сви ми ћемо увек нашу локалну самоуправу помињати по овом
Овај пројекат финансира Европска унија преко Министарства добром делу, које је за нас Роме учинила и бићемо јој захвални што је на овај
финансија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и начин показала да и о нама брине, подједнако као и о свим осталим својим
инфраструктуре, уз суфинансирање предузећа „Србијаводе“.
суграђанима, рекла је Радица Петровић, не кријући радост због
Изградњом насипа на Топлици, у дужини од 225 метара и
Стражавачкој реци од 160 метара прошле године, трајно
је решен проблем плављења насеља Мала Губа и дела
Индустријске зоне у којој се налази фабрика „Леони“.

-У другој фази овог пројекта, изграђено је 12 кућа за 12 најугроженијих

тога што ће ускоро добити кључеве од своје нове куће.
Она се овом приликом захвалила прокупачкој локалној
самоуправи и у име свих њених будућих комшија у насељу
Мала Губа.

Још једна важна инвестиција

Очекује се почетак треће, последње фазе
изградње градске пијаце
Пројектни тим Министарства државне управе и локалне
самоуправе је заједно са представницима Града Прокупља,
обишао локацију, на којој се гради нова зелена пијаца у
Прокупљу.
Градоначелник Прокупља Александар Симоновић је том
приликом рекао, да је пројектно - техничка документација
за изградњу градске зелене пијаце комплетно завршена и да
се сада очекује да Министрство државне управе и локалне
самоуправе верификује пројекат.

-Очекујемо расписивање тендера за извођача радова, а надзор ће
вршити Министарство државне управе и локалне самоуправе, рекао је

Симоновић и додао да је овај пројекат, у погледу квалитета
и економске оправданости, заузео једно од првих пет места,
међу 33 пројекта из 29 градова и општина у Србији.
Изградња граске зелене пијаце у Прокупљу део је пројекта
„Партнерство за програм локалног развоја“ и покренула
га је Влада Србије у сарадњи са Европском инвестиционом
банком и Мисијом УН за развој. Он је вредан 30 милиона евра,
од чега се 22 милиона финансира из кредита ЕИБ-а, а остатак
средстава обезбеђује се из буџета локалне самоуправе.
Градови и општине су морали да учествују са најмање 15 одсто
вредности појединачног пројекта.
Пијаца ће имати укупно 15 локала, који су инфраструктурно

опремљени. У њој ће се налазити управна зграда, један
пословни објекат са магацинским простором за одлагање
производа, посебан објекат за млечне производе и санитарни
блок.
Ову завршну фазу, финансира Европска инвестициона банка
преко Министарства државне управе и локалне самоуправе,
а укупна вредност изградње нове пијаце је око 175 милиона
динара.
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Асфалтирана деоница пута Костеница Џигољ
Начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић,
градоначелник Прокупља Александар Симоновић и члан
Градског већа за инфраструктуру Жарко Копривица, обишли
су завршне радове на асфалтирању путног правца Костеница

мештани овог села добити квалитетан асфалт, рекао је Симоновић.

Годинама уназад путеви у овом селу, али и околним, били су
само насипани, тако да ће, како кажу мештани села Костеница,
цео овај крај управо због асфалта оживети.

-Лакше и брже ћемо до својих њива и комшија.
Ово ће значити свима, и задржаће младе
људе, рекао је председник Савета

Месне заједнице Костеница Витомир
Богдановић и додао да село броји
56 домаћинстава, у којима живи 130
мештана.
Градоначелник
Симоновић
је
истакао да ће локална самоуправа
наставити са радовима на уређењу
путне инфраструктуре, како у граду,
тако и по селима.

-У претходном периоду, урадили смо доста
сеоских путева. Правили смо малу паузу
због ванредног стања, али чим смо добили
препоруку Владе Републике Србије, да можемо
да наставимо са радовима на уређењу наших
путева, ми смо одмах почели. Сада ћемо
радити пуном паром, како би сви радови били
завршени у предвиђеном року, истакао је

- Џигољ.
Према речима градоначелника Симоновића, деоница пута,
која се сада асфалтира, дугачка је 1,5 километар.

-Пројекти су урађени и за остали део овог пута, али како се један део овог
путног правца води на Републику, наш пројекат смо упутили њима на
сагласност и чим је добијемо, наставићемо даље, најпре расписивањем
јавне набавке, а онда и асфалтирањем осталог дела. Вредност ових радова
је близу 25 милиона динара. Пут је рађен у два слоја, први је дебљине шест
центиметара, а завршни четири. Постављени су и ивичњаци, тако да ће

Симоновић.
Он је нагласио да ће се подједнако
радити у граду и околним селима, како би сви грађани имали
нормалне услове за живот.

-Намера нам је да што пре, зарад свих наших суграђана, завршимо и велике
инфраструктурне објекте. Што се тиче реконструкције Дома здравља,
ту радови нису ни прекидани, радило се свакодневно и за време ванредног
стања. Очекујемо да ови радови буду завршени у предвиђеном року. Ту су и
други пројекти од капиталног значаја за наш град, на којима ће се такође
радити у наредном периоду. Један је нова пијаца, а други Гимназија, рекао
је градоначелник Прокупља Александар Симоновић.

Завршени тротоари у Војводе Мишића

Постављени нови поклопци за подруме
Радови на постављању бехатон плоча на
тротоару у Улици Војводе Мишића и делу
Улице Милоша Обилића, који су због лоших
временских прилика прекидани у више
наврата су завршени.
Реконструкција тротоара у центру Прокупља,
почела је крајем прошле године, али је због
лоших временских услова а онда и ванредног
стања, морала да буде обустављена.
У склопу радова, поплочани су тротоари
и постављени нови лимени поклопци на
отворима подрума зграда дуж Улице Војводе
Мишића. На овај начин, решен је проблем
плављења подрума у време обилних киша.
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Бериље добило асфалт, а Белољин уличну
расвету
се увере да се једнака пажња поклања градским и сеоским срединама, рекао
је он.
Према његовим речима, радови на асфалтирању пута Белољин
- Блаце, које финансира ЈП “Путеви Србије”, постављање нове
уличне расвете са лед сијалицама и тротоар много значи не
само за мештане Белољина, него и за возаче.

-Путни правац Белољин - Блаце био је у веома лошем стању, што је за
последицу имало честе саобраћајне несреће. Сада је стање сасвим другачије,
тако да је безбедност свих учесника у саобраћају много већа, закључио је

Симоновић.
Председник Савета Месне заједнице Бериље, Митар Паповић,
захвалио се руководству Града Прокупља што брине и о
околним селима.

Начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић
и градоначелник Прокупља Александар Симоновић са
сарадницима, обишли су радове на путној мрежи у Бериљу и
Белољину, који се приводе крају.
У Бериљу се радови изводе на два некатегорисана пута.
Асфалтирање пута од главне улице до сеоског гробља, чија
дужина износи 466 метара, а ширина 3,5 метра се завршава.
Вредност ових радова је 3.666.000 динара са ПДВ-ом. Што
се тиче другог пута, он је дужине 220 метара, а ширине 3,5
метра. Осим асфалтирања, на овом делу пута постављени су
и ивичњаци са пропустима за атмосферске воде. Уговорена
вредност ових радова је 2.595.000 динара са ПДВ-ом.
Што се тиче Белољина, ту су постављена 44 стуба за уличну
расвету. Средства за ове радове, обезбеђена су из локалног
буџета у износу од око четири милиона динара.
Током обиласка радова, градоначелник Симоновић је изјавио
да се континуитет радова на инфраструктурним објектима, а то
се посебно односи на путну мрежу, није прекидао у последњих
неколико година.

-Изузетно је значајно што се асфалтира и путни правац где највећим делом
живе припадници ромске националности, изјавио је он.

Мештанин Белољина, Зоран Шутановац, изјавио је да је добро
што је обновљена путна мрежа у овом селу.

-Када смо се решили наслеђених дугова, који нису били мали, одмах смо -Годинама смо инсистирали да се направи тротоар који води ка центру села
кренули са инфраструктурним радовима. Сви наши суграђани, могли су да и школи. Сада је безбедност деце и мештана много већа, рекао је Зоран
Шутановац.

Нешто се ради ново, а нешто поправља

Крпе се ударне рупе у Прокупљу
Санацијa ударних рупа на подручју града Прокупља, увелико
траје, а за ту намену из градског буџета, издвојено је 11
милиона динара.
Радови ће се равномерно изводити на градском и сеоском
подручју.

-Прво су се радиле саобраћајнице код Аутобуске станице. Тај део града, био је
приоритет због фреквентности саобраћаја, јер се ту секу саобраћајнице које
воде ка Индустријској зони и Општој болници, рекао је члан Градског
већа за инфраструктуру Жарко Копривица.
Временске прилике свакако погодују обављању радова на
крпљењу ударних рупа, а ове интервенције, у наредном
периоду, обављаће се у граду, као по селима.
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Свако село мора да се уреди

Асфалт стигао и у Поточић
У селу Поточић, асфалтиране су две улице, укупне дужине
520 метара и ширине 3,5 метра. Вредност ових радова, који
се финансирају из буџета Града Прокупља је око 4,5 милиона
динара.
Завршне радове на асфалтирању улица у овом прокупачком
селу, обишли су начелник Топличког округа Милан
Аранђеловић,
градоначелник
Прокупља
Александар
Симоновић, председник Скупштине
Дејан Лазић и члан Градског већа за
инфраструктуру Жарко Kопривица.

-Захвални смо локалној самоуправи која је издвојила средства за асфалтирање
путева у нашем селу, где је по први пут сада стигао асфалт. Град је удаљен
само осам километара од нашег села, много је овде младих људи и деце којима
су неопходни бољи услови за живот, зато смо веома задовољни и захвални
што смо решили велики проблем, рекао је председник Савета Месне
заједнице Поточић Небојша Михајловић.

-У оквиру радова на уређењу путева на сеоском
подручју, завршено је асфалтирање пута у
Поточићу. Асфалтирана су два крака, у дужини
од 520 метара, са пропустима и каналима, од
којих један води према сеоском гробљу, а други
кроз насеље. За ове радове, локална самоуправа
је издвојила око 4,5 милиона динара, рекао је
члан Градског већа за инфраструктуру
Жарко Kопривица.
Поред сеоских путева, локална
самоуправа је издвојила око 27
милиона динара за асфалтирање шест
градских улица. Асфлат ће тако ове
године добити улице Таковска, Радивоја
Kораћа, Даринке Несторовић, Веселина
Маслеше, Грачаничка и Видојевачка.

За квалитетнији живот грађана

Асфалтиран пут у Ресинцу
Начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић,
градоначелник Прокупља Александар Симоновић, члан
Градског већа за инфраструктуру Жарко Копривица и директор
ЈП за урбанизам и уређење Милисав Брајковић, обишли су

-Видим да су мештани задовољни, јер смо остварили договор и испунили
дата обећања. Настављамо сви заједно да утврђујемо приоритете, тако да
ћемо у наредном периоду издвојити средства за реконструкцију моста који
је у лошем стању, а након тога настављамо са асфалтирањем пута у овом
селу, рекао је градоначелник Прокупља Александар

Симоновић.
Он је овом приликом подсетио да ће после Поточића
и Ресинца, асфалт стићи и до Бериља и Стражаве,
како би житељи свих прокупачких села имали што
квалитетније услове за живот.

завршне радова на асфалтирању пута у селу Ресинац.
После асфалтирања две улице у Поточићу, асфалт је по први
пут стигао и у ово прокупачко село, а за ту намену, локална
самоуправа је издвојила око 2,5 милиона динара.

-У наставку радова на уређењу путне инфраструктуре,
предстоји расписивање јавне набавке за асфалтирање градских
улица. Што се тиче великих инфраструктурних пројеката,
који се финансирају путем Канцеларије за управљање јавним
улагањима, ради се о средствима која премашују наш буџет.
Ради се о милијардама које ће стићи у наш град преко капиталних
пројеката, као што је изградња нове болнице. Ти радови теку
планираном динамиком, у шта су се и уверили наши грађани,
приликом недавне посете председника Србије Александра
Вучића, истакао је градоначелник Симоновић.

Према његовим речима, поред овог великог пројекта и
Индустријске зоне, ускоро ће почети и реконструкција
Гимназије, уређење школског дворишта и комплетног
простора око зграде.
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И овог месеца Прокупље велико градилиште

Почиње санација многих сеоских
путева

Град Прокупље наставља да улаже средства из буџета у
развој путне инфраструктуре, тако да ће током овог месеца
почети санација многих сеоских путева, али и градских
улица и тротоара. Издвојена су средства и
за изградњу спортских игралишта, нових
водоводних линија, канализационе мреже,
што значи да ће Прокупље и овога лета бити
велико градилиште.
У оквиру планираних радова на сеоском
подручју, у селу Пашинац ће ускоро почети
радови на санацији пута у дужини од 600
метара. Како је овај пут од великог значаја
за мештане јер спаја насеље са главним
асфалтним путем, његова санација је била
неопходна.
Локална самоуправа не запоставља ни
удаљена планинска села. Током овог месеца
планирани су радови на реконструкцији и
санацији путног правца Злата-Житни ПотокДоња Мачина, све до Горње Мачине, у дужини
од 2,5 километра, као и једне споредне улице
на овом подручју, дужине 200 метара.

У селу Мршељ предвиђена је изградња четири
бетонска пропуста преко реке.
Поправка и насипање пута Растовница-БрзакБучинце, обезбедиће боље услове за житеље
ових прокупачких насеља. И у Доњем Кординцу
предвиђено је насипање пута и изградња потпорног
зида који ће заштити пут од пропадања.
Како је одлуком Градског већа предвиђено, радови
ће се одвијати и у Доњој Трнави, и то на поправци
одводног канала и насипању путева.
У Горњој Стражави према Југовцу радиће се
насипање пута који је у доста лошем стању због
великих ударних рупа, насталих услед бујичних
вода.
Радови на инфраструктури ће бити настављени,
обзиром да је план да у наредном периоду сви
делови града и сва села на територији Прокупља
добију асфалтиране, реконструисане и уређене улице и
путеве.

Раде се и градске улице и тротоари
Поред радова на сеоским путевима,
предвиђена је и санација многих градских
улица које су у лошем стању и где је због
ударних рупа отежан саобраћај.
Радиће се и Виноградарска улица, Моравска,
као и тротоар са десне стране у Улици Ћирила
и Методија и тротоари око зграда у Улици
Генерала Транијеа.
У делу Кордунске улице, у дужини од
175 метара, биће замењене водоводна и
канализациона мрежа.
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Улица Војводе Мишића

Била је ископана, коловоз оштећен, након сваке веће падавине
вода је улазила станарима околних зграда у подруме. Људи су
муку мучили, возачи и пешаци је радо избегавали.
Сада је Улица Војводе Мишића комплетно завршена.

Асфалтирање, ивичњаци, тротоари, поклопци за подруме.
Обзиром да Улица пролази поред Гимназије, када се заврши
реконструкција овог објекта, може да се каже да ће овај део
града бити комплетно уређен.

Улица Милоша Обилића
Улица
Милоша
Обилића, такође је
добила тротоаре
и ивичњаке. Она
је
сада
много
лепша
и,
што
је
најважније,
безбеднија,
не
само за малишане,
обзиром да се у
близини
налази

Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“, већ и за све учеснике
у саобраћају.

Пешачка стаза испод зграде Градске управе
И пешачка стаза испод
зграде Градске управе
сада добро изгледа.
Раније је било скроз
небезбедно пролазити
овуда, а многи је
користе,
посебно
житељи Гарића и они
који путују. Стаза је
уређена и баш улепшава

овај део града.
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Бедем на Топлици
Изградњом насипа на Топлици, у дужини од 225 метара и
Стражавачкој реци од 160 метара прошле године, трајно
је решен проблем плављења насеља Мала Губа и дела
Индустријске зоне у којој се налази фабрика „Леони“. Овим
је завршена прва фаза пројекта „Побољшани услови живота
Рома у Прокупљу“, у који је Европска унија улажила 1.263.000
евра. Овај пројекат, финансирала је Европска унија преко
Министарства финансија и Министарства грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре, а уз суфинансирање предузећа
„Србијаводе“.
Житељи овог дела града имали су великих проблема. Свака
већа падавина, уносила је страх од поплава, које су се неретко
и дешавале. То је сада прошлост. Поред изградње насипа,
добили су и нове топле домове. Проблем је у потпуности
решен.

Некад и сад
Насеље Мала Губа
Некад била запуштена њива, а сада уређено насеље са 12
кућа за 12 најугроженијих ромских породица. Лепо сређене
саобраћајнице, улична расвета, водоводна и канализациона
мрежа... Ни налик оном некадашњем месту. Било је ту пуно
посла, много тога је морало да се одради, да се уложи, али сада
је завршено.
Овог месеца, породице ће се уселити у своје нове куће.
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Завршена реконструкција објекта “Радост”

Нова кухиња за сву децу и запослене

Да Град Прокупље највише
средстава издваја за своје
најмлађе суграђане, говори и
чињеница да је у плану изградња
још једног оваквог објекта.

-Деца су највеће богатство нашег
града. Изградњом Индустријске зоне и
отварањем нових радних места, све
више ће бити запослених родитеља,
и самим тим, објекти Предшколске
установе имаће све више малишана.
У том циљу, израдили смо пројекат
за још један вртић који ће моћи да
прими још сто малишана, казао је

Начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић и
градоначелник Прокупља Александар Симоновић, обишли
су објекат „Радост“ Предшколске установе „Невен“, како би
се уверили како овај простор изгледа након реконструкције.
Укупна вредност радова, који су се финансирали путем два
пројекта Града Прокупља, износи преко 35 милиона динара.

-Објекат „Радост“, стар је преко 60 година и до данас није било озбиљнијих
улагања у његову реконструкцију. Град Прокупље је обезбедио средства за
комплетну адаптацију зграде, како њене спољашности, тако и унутрашњег
простора, кроз два пројекта. За енергетску санацију објекта, у оквиру
које је замењена комплетна столарија, извршена реконструкција крова
и уређена фасада, средства је издвојио Кабинет министра без портфеља
за демографију и популациону политику, док су радови на реконструкцији
подрумских просторија финансирани из фонда Европске уније, путем
програма ЕУ ПРО, рекао је градоначелник Прокупља Александар
Симоновић.
У оквиру реконструкције подрумског простора, комплетно је
уређен простор површине од око 700 метара квадратних.

-У овом делу, налази се котларница, магацинске просторије и што је
најважније, централна кухиња која ће припремати оброке за све објекте ПУ
„Невен“. Преуређени су зидови, подови, изграђена нова савремена кухиња,
санитарне просторије, постављена нова столарија, што значи да ћемо
добити један савремени објекат, изграђен по највишим стандардима. Нова
кухиња ће дневно припремати преко 2.000 оброка за малишане свих вртића
у Прокупљу, истакла је директорка ПУ „Невен“ Весна Јовановић.

градоначелник Симоновић.
Према његовим речима, нови
објекат ПУ „Невен“ ће бити
изграђен испод Пољопривредне
школе.

-Наш пројекат је прихваћен, и у најскоријем периоду очекујемо расписивање
јавне набавке за почетак радова. Иначе, вредност пројекта изградње
новог вртића је око 85 милиона динара, а израдило га је ЈП за урбанизам и
уређење Општине Прокупље, додао је градоначелник Александар
Симоновић.
Ево неких слика како је објекат изгледао пре реконструкције.
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После реконструкције Дома културе, Музеја, Архива, нови пројекти у Прокупљу

Спомен соба Гвозденом пуку и 110
година постојања Народне библиотеке

Министарство културе и информисања Републике Србије,
одобрило је близу пет милиона динара за реализацију
пројеката којима су у оквиру конкурса „Градови у фокусу 2020“,
конкурисали Народна библиотека „Раде Драинац“ и Народни
музеј Топлице.

сарадња и даље ићи узлазном линијом, јер пред свима нама је исти циљ.
Да што више допринесемо развоју нашег града, унапредимо културу, како
бисмо имали шта да оставимо будућим поколењима, истакла је Милица
Ерић.
О значају пројекта „Спомен соба Гвозденом пуку“, говорио
је и директор Народног музеја Топлице, Дарко Жарић. Он
је рекао да ће се његовом реализацијом добити целина, јер
ће Прокупље, поред Спомен парка Гвозденом пуку, имати и
Спомен собу посвећену славним јунацима.

-Међу 22 пројекта које ове године финансира Министарство културе и
информисања, нашла су се и наша два пројекта од изузетног значаја за наш
град. Реч је пројекту „Спомен соба Гвозденом пуку“, која ће бити отворена
у непосредној близини Спомен парка јунацима Гвозденог пука, како би и на
тај начин сачували сећање на наше славне претке, изјавила је члан -У Прокупљу ће бити отворена прва Спомен соба Гвозденом пуку, једина
Градског већа за културу Милица Ерић.
у Србији. Стална поставка посвећена јунацима Другог пешадијског пука
„Књаз Михајло“, садржаће око 120 фотографија славних јунака, као и музејске
предмете, оружје, документе и њихове личне ствари, рекао је директор
прокупачког Музеја Дарко Жарић и овом приликом се
захвалио Министарству културе и информисања за одобрена
средства.
Пројекат из области библиотечко информационе делатности,
обележавање 110 година од оснивања Библиотеке у Прокупљу,
такође је препознат као веома значајан за унапређење културе
у нашем граду.

-Прва грађанска читаоница у Прокупљу настала је 1910. године, а основали
су је професори прокупачке Гимназије. Била је то прва културна установа
у нашем граду. Активности поводом обележавања 110 година постојања
Библиотеке у Прокупљу биће спроведене почетком октобра месеца, казао
За реализацију овог пројекта, који је израдио Народни музеј
Топлице, Министарство културе одобрило је око четири
милиона динара. На истом конкурсу, подржан је и пројекат
Народне библиотеке „Раде Драинац“.

-Можемо да се похвалимо још једним добрим пројектом, чији је значај
препознало надлежно Министарство и издвојило средства у износу од 750.000
динара за активности обележавања 110 година од оснивања Библиотеке у
Прокупљу. Овом приликом, желим да се захвалим Министарству културе
и информисања и министру Владану Вукосављевићу на изузетној сарадњи
и великој подршци коју нам пружају у континуитету. Надам се да ће та

је директор ове установе Драган Огњановић.
Како истиче, биће одржана Свечана академија, научни
скуп у којем ће учествовати познати српски књижевници,
а у припреми је и монографија Библиотеке која ће бити
представљена публици.

-Оснивање Библиотеке је био први корак у стварању културних установа
у Србији. Прокупље је тада било центар среза и самим тим и центар свих
културних дешавања у Топлици, тако да је овај јубилеј од великог значаја
за културу целог овог краја и Србије, истакао је директор Народне

библиотеке Драган Огњановић и захвалио се Министарству
што је препознало тај значај и подржало овај пројекат.

Ускоро монографија о Гвозденом пуку

Позивају се грађани да помогну у стварању
овог значајног дела
Фотографије наших славних предака, учесника
балканских и Великог рата, јунака Гвозденог пука, као
и бројни историјски подаци, наћи ће се у монографији
“Гвоздени пук у ослободилачким ратовима Србије 1912 –
1918.“, коју припрема Едиција „Баштина“ Народног музеја
Топлице у Прокупљу.
-Књига се припрема већ три године и у току је завршна фаза, зато позивамо
све наше суграђане и све Топличане да до краја јуна месеца ове године у
Музеј донесу породичне фотографије или документа својих предака из тог
периода, како би се и они нашли у монографији и на тај начин дају допринос у
њеној изради. Они који имају било какве предмете из тог периода, помоћи ће
нам и у припремању поставке о Гвозденом пуку, коју ћемо изложити у Спомен

соби у згради прокупачке Железничке станице, рекао је директор
Народног музеја Топлице Дарко Жарић.
Он је, говорећи о важности ове монографије, изнео
податак да прокупачки Музеј поседује 5.160 предмета са
богатом фототеком од 7.961 фотографије.
-Само прошле године смо добили 22 музејска предмета од различитих
дародаваца. Неки од њих су из заоставштине Драгутина Анђелковића, међу
којима су и војничке исправе из Првог светског рата, телефонска централа
из 1956, машина за плетење и бројне фотографије, нагласио је Жарић.
Он је обећао да ће у наредном периоду врло радо
говорити и о неким музејским предметима из тог периода
који су посебно интересантни посетиоцима.
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Потписан Уговор о суфинансирању мера популационе политике

За репродуктивно здравље и здраво
материнство 10,5 милиона

Град Прокупље, и ове године, потписао је са Кабинетом
министра без портфеља задуженог за демографију и
популациону политику Уговор о суфинансирању мера

популационе политике јединица локалне самоуправе у
Републици Србији у 2020. години. За ту намену, Кабинет је
определио девет милиона динара, а локална самоуправа 1,5
милион динара.
У току ове године, биће суфинансиране следеће мере: очување
и унапређење репродуктивног здравља, решавање проблема
неплодности, пут ка здравом материнству и активирање
локалне самоуправе.
За очување и унапређење репродуктивног здравља,
решавање проблема неплодности, односно ангажовање
кадрова у Центру за породицу издвојено је око 3,5 милиона
динара, и то од стране Кабинета три милиона динара, а
локалне самоуправе 500.000 динара.
За активирање локалне самоуправе, односно опремање
Центра за породицу, опредељено је седам милиона динара,
и то Кабинет издваја шест милиона динара, а локална
самоуправа милион динара.

Градско веће одлучило

За вантелесну оплодњу, ове године по
250.000 динара
Градско веће Прокупља, усвојило je предлог измене и допуне
Правилника о критеријумима и начину остваривања права из
области популационе и демографске политике.
Према овом Правилнику, старосна граница жена за подношење
захтева за вантелесну оплодњу износи 48 година, за три године
више него што је то био случај прошле године.
Одлука је измењена и у делу који се односи на одобрена
средства за надокнаду трошкова ВТО, која су до сада износила
200.000 динара, а ове године је тај износ повећан на 250.000
динара.
Право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу
остварују и брачни, односно ванбрачни партнери, где жена има
до 50 година, а који су успешно окончали поступак вантелесне
оплодње сопственим средствима у некој од здравствених
установа на територији Републике Србије, под условом да
захтев поднесу у року од шест месеци од дана утврђивања
трудноће и да у време вантелесне оплодње нису испуњавали
услове да се укључе у Програм вантелесне оплодње који

финансира Републички фонд за здравствено осигурање.
Овим програмом, локална самоуправа даје свој допринос
решавању овог проблема, који је према статистичким
подацима, присутан код сваког шестог пара у Србији.

Леп гест

Од Града Прокупља пакети за пензионере са минималним
примањима
Према одлуци Градског већа у Прокупљу, 6.592 пензионера са
територије овог града чија месечна примања не прелазе 25.000
динара, добиће пакете са основним животним намирницама.
За ову намену, Град Прокупље је издвојио шест милиона
динара.

-Имајући у виду да се наша земља суочила са епидемијом изазваном вирусом
корона, која је највише погодила наше најстарије суграђане, а посебно оне са
минималним примањима, Градско веће је донело одлуку да се пензионерима
на територији града Прокупља чија примања не прелазе 25.000 динара

месечно, обезбеде пакети са основним животним намирнициама. На овај
начин, умногоме бисмо олакшали њихов материјални положај и ублажили
тренутну ситуацију, казала је члан Градског већа за социјална
питања Маја Башић и додала да према званичним подацима
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
Филијала у Прокупљу, на територији града Прокупља има
укупно 6.592 пензионера чија примања не прелазе 25.000
динара месечно.

16

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

БРОЈ 4-2020 ЈУН

Пуне руке посла за екипе Јавно-комуналног предузећа „Хамеум“

Уклањање дивљих депонија, уређење
паркова, дезинфекција јавних
површина...

Јавно-комунално предузеће „Хамеум“, у претходном периоду,
спровело је велику акцију уклањања и чишћења дивљих
депонија и уређења тротоарских површина на подручју
Прокупља.
Како истичу надлежни у овом предузећу, протеклих дана,
уклоњене су дивље депоније и уређен простор око Дома за
смештај и негу старих лица у Улици Николе Тесле, а у наставку,
ове активности су спроведене и у осталим деловима града.
Иначе, од увођења ванредног стања, запослени у ЈКП “Хамеум“
имали су пуне руке посла. Поред редовних послова на уређењу
градских паркова и тротоара, одржавању водоводне мреже
и других послова, интензивно се радило на дезинфекцији
пијачних простора, и других јавних површина где је велика
фреквенција грађана, а све у циљу веће безбедности и заштите
од инфекције вирусом корона.

Све градске чесме и фонтане пуштене у рад

Прокупчани пију исправну воду
-Све прокупачке градске чесме и фонтане пуштене су у рад и Прокупчани
поново могу у њима да уживају, рекао је в. д. директора Јавнокомуналног предузећа “Хамеум“ Бојан Николић.
Он је нагласио да су радници Хамеума прво морали да замене
оштећене плоче платоа код фонтане у малом градском парку.
Како је истакао, запослени у том предузећу се труде да уреде
паркове, и део око фонтана, које су прави украс града и
омиљено место окупљања грађана.
-Чесме и фонтане су спремне за летњи период, казао је Николић и
нагласио да је вода у њима хемијски и бактериолошки потпуно
исправна, као и да се она редовно контролише, што значи да је
безбедна за пиће.

Народна кухиња радила и током ванредног стања

Свакодневни оброци за 300 корисника
-Народна кухиња у Прокупљу, радила је и током ванредног стања, а топли
оброци за 300 корисника свакодневно су се припремали у кухињи Спортскопословног центра у нашем граду, изјавио је Драган Суботић, секретар
Црвеног крста, при коме ради кухиња.
Он је додао да су намирнице за спремање топлих оброка
добили од Црвеног крста Србије, док је локална самоуправа
финансирала куповину сувих оброка.

-Спискове за овај вид помоћи, сачинио је Центар за социјални рад у Прокупљу,
нагласио је Суботић.
Он је овом приликом захвалио запосленима у Народној
кухињи који су и током ванредног стања вредно радили,
како би нашим најугроженијим суграђанима обезбедили
континуитет у исхрани.
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Стална конференција градова и општина обезбедила помоћ за Роме у Прокупљу

Пакети за најугроженије ромске породице
У оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома-оснаживање
локалних заједница за инклузију Рома“, Стална конференција
градова и општина, обезбедила је једнократну помоћ у виду
300 пакета за Роме у Прокупљу. Овај пројекат финансира ЕУ, а
спроводи Стална конференција градова и општина.

-Захваљујем се Сталној конференцији градова и општина, која нам је преко
„Ипа фондова“, донирала 300 пакета са основним животним намирницама
и средствима за хигијену. Ради се о врло богатим и садржајним пакетима,
који ће бити подељени ромској популацији, најугроженијој групи људи у
нашем граду, рекао је градоначелник Прокупља Александар

Симоновић и додао да ће се представници удружења Рома у
нашем граду постарати да се направе спискови и да помоћ
добију они којима је она најпотребнија.
Он је истакао да је Црвени крст са својим волонтерима, као и
много пута до сада, задужен за расподелу и достављање пакета
породицама на кућну адресу, док ће локална самоуправа
обезбедити возила и све што је потребно за доставу пакета.
Према речима секретара Сталне конференције градова и
општина Ђорђа Станишића, ова помоћ Ромима у Прокупљу
уследила је због пандемије вирусa корона.

-На овај начин, желимо да покажемо да се кроз уштеде на нечему другом,
може остварити оваква једна хуманитарна акција. Врло је важна подршка
и помоћ коју имамо од локалне самоуправе, али и подршка која постоји
кроз добро организоване две ромске организације, као и Црвеног крста,
који ће извршити дистрибуцију. Пакети садрже прехрамбене производе и
кућну хемију и драго нам је да можемо помоћи. Знамо да овде у Прокупљу
постоји добар део ромских породица, којима је потребна помоћ и подршка
свакодневно. Мислимо да је она добра и значајна, а најбитније је да је
прихваћена са свих страна, истакао је Станишић.

Он је нагласио да је веома важно да овакве хуманитарне акције
наилазе на подршку оних којима су упућене.

-Овде је циљ инклузија, укључивање свих слојева друштва у свакодневне
токове живота. Оно што желим да кажем јесте и то да са овдашњом
локалном самоуправом радимо и на другим пројектима, који се тичу
подршке ромској популацији и заједници. Један од њих је и посебан пројекат
везан за изградњу и оснивање једног ромског образовног центра, који
је у току, подвукао је Станишић и навео да је циљ оваквих

пројеката, јачање положаја ромске популације у локалним
заједницама, кроз примену приоритетних националних и
локалних стратешких мера у области запошљавања, борбе
против дискриминације и промоције равноправности ромске
популације.

Министарство пољопривреде и Град Прокупље помажу пољопривредницима

Субвенције за куповину пољопривредних машина
„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, донело је
Правилник о додели подстицајних средстава пољопривредницима за
куповину нових трактора којим су прописани услови и начин остваривања
права за ову погодност“, саопштили су из локалне самоуправе у

Прокупљу.
Како се наводи, право на ову субвенцију имају носиоци
комерцијалних породичних газдинстава, предузетници,
привредна друштва и земљорадничке задруге са најмање пет
чланова.
Правилник налаже да се субвенционисаним средствима могу
купити трактори максималне снаге 60 киловата, произведени
или састављени у Србији.
Површина која се обрађује, а за коју се подноси захтев, треба

да буде уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.
Што се тиче локалне самоуправе, највише средстава
је опредељено за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава, између осталог за набавку
пољопривредних машина за воћарство, ратарство и
сточарство.

-Посебна подршка опредељена је за младе између 18 и 40 година. Ту
подршка иде и до 80 одсто. Поред ових мера, имамо још и мере осигурања
пољопривредних усева, подршка органској производњи, контрола плодности
земљишта и мере кредитне подршке, као и подршка пчеларима за куповину
опреме за пчеларство, казао је заменик градоначелника Прокупља
Мирољуб Пауновић.

Помоћ добило и социјало угрожено становништво на селу
Екипе Црвеног крста Прокупље, поделиле су пакете са храном за социјално угрожено становништво на сеоском подручју, који
су набављени по одлуци кризног штаба Прокупље, у оквиру пројекта „Народна кухиња и социјална делатност“.
-Помоћ је стигла и до најудаљенијих планинских села, наводе надлежни у прокупачком Црвеном крсту.
Пакети хране садрже основне животне намирнице и по 10 килограма брашна, а спискове корисника сачинио је Центар за
социјални рад и представници месних заједница.
Ово је прва подела пакета набављених по овогодишњем конкурсу, а како истичу у Црвеном крсту, ова врста помоћи се у
континуитету доставља угроженим грађанима током целе године.
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Захваљујући сарадњи Пољопривредно стручне службе и Пољопривредне школе

Формирано огледно поље кромпира и кукуруза
Захваљујући сарадњи прокупачке Пољопривредно стручне
и саветодавне службе и Пољопривредне школе „Радош
Јовановић Сеља“, на школској економији, формирано је
огледно поље кромпира и поље кукуруза, на коме је посејана
21 различита врста хибрида.
Директор ПСС, Дејан Тонић је тим поводом рекао да ће ова
сарадња добро доћи ђацима, који ће сада имати прилику да на
тим огледним пољима обављају практичну наставу и упознају
се са свим фазама раста и производње кукуруза и кромпира.
Координатор огледних поља је саветодавац за ратарство,
Радован Бјелица, а сав семенски материјал обезбедиo је
Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада.

Одсек за пољопривредно прехрамбене студије у Прокупљу:

Има места за 198 свршених средњошколаца

-Одсек за пољопривредно прехрамбене студије у Прокупљу, који ради у
саставу Академије струковних студија “Јужна Србија” са седиштем у
Лесковцу, расписао је конкурс за упис студената у прву годину основних
струковних студија за школску 2020/2021. годину, саопштили су из те

установе.
Ова, иначе једина државна високошколска установа у
Прокупљу, ове године планира да упише 198 свршених
средњошколаца, од којих ће се 176 финансирати из буџета
Републике Србије.
На студијском програму воћарство и виноградарство,
планиран је упис 26 студената, ратарство и повртарство 22,
заштита биља 40, сточарство 22, прехрамбена технологија 60
и на струковној ветерини 28 студената.
У оквиру мастер струковних студија на студијском програму
биотехнологија, планиран је упис 32 студента.
На модулима биљна и сточарска производња, фитомедицина
и прехрамбена технологија, моћи ће да се упише по осам
студената.
Ближе информације о упису у наредну школску годину, будући
студенти могу добити у Школи која се у Прокупљу налази у
улици Ћирила и Методија бр. 1.

Велики избор занимања у Техничкој школи

Четири смера за 180 ученика
-Техничка школа „15. мај“ из Прокупља, у нову школску годину уписаће 180 возила, а у области текстилства и кожарства биће места за још
ученика на четири смера. Сви заинтересовани, моћи ће да на трогодишњем 30 моделара одеће.
или четворогодишњем школовању стекну потребна знања и вештине које ће
им обезбедити да брже и лакше дођу до запослења, рекла је директорка
Школе Биљана Миленковић.
Како је навела, у области машинства и обраде метала, уписаће
се по 30 ученика и то на смеровима техничар за компјутерско
управљање, руковалац ЦНЦ машинама и машински техничар
моторних возила.
Свршени основци који се определе за електротехнику, имају
могућност да се школују за занимања електротехничар
рачунара, сервисер термичких и расхладних уређаја и
аутоелектичар.
На саобраћајном смеру, школоваће се 30 возача моторних
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Градоначелник Симоновић: Хвала свима
што су помогли и поштовали мере
Пандемија корона вируса, донела је нову стварност људима
широм света. Са овом пошасти суочио се и наш град, чији су
грађани, у борби против невидљивог непријатеља, показали
одговорност, солидарност, а пре свега снагу да се прилагоде
ситуацији и поштују све мере које је у циљу спречавања
ширења вируса и заштите здравља свих нас, предузела Влада
Републике Србије, као и градски штаб.
Одмах након увођења ванредног стања у Србији, 15. марта,
у Прокупљу је формиран кризни штаб за Ковид 19, у циљу
спречавања настанка и ширења корона вируса. На челу са
градоначелником Прокупља, Александром Симоновићем,
кризни штаб предузео је низ активности за спречавање
ширења инфекције, а Град Прокупље је све своје расположиве
ресурсе усмерио ка том
циљу. Наравно, штаб је
од првог дана оснивања,
пратио рад републичког
штаба, донете су све оне
наредбе, одлуке које је
донео и Владин штаб.

-Након формирања кризног
штаба, кога су чинили начелници
Топличког округа и Градске управе,
директори свих здравствених
установа,
епидемиолог,
представници полиције и војске,
Црвеног крста, предузели смо све
мере да прокупачку Болницу и Дом
здравља припремимо за смештај
пацијената позитивних на корона
вирус. У веома кратком року, ове установе су се реорганизовале и припремиле
да одреагују на најбољи могући начин, изјавио је командант кризног

штаба и градоначелник Прокупља Александар Симоновић и
додао да је из градског буџета у том моменту издвојено милион
динара за набавку заштитне опреме и дезинфекционих
средстава за здравствене установе.
Он је такође подсетио да су тада били обезбеђени и додатни
капацитети за смештај оболелих, али да на срећу није било
потребе стављати их у функцију. При прокупачком Дому
здравља, убрзо је отворена амбуланта Ковид 19, а тестирања
на овај вирус обављана су и у прокупачкој Болници и Заводу
за јавно здравље у Нишу.
У складу са одлукама Владе Србије, међу првим мерама

на територији града Прокупља, прекинут је рад свих
предшколских и школских установа, ограничен рад
угоститељских и спортских објеката, који су касније такође
прекинули са радом. По налогу кризног штаба, ангажовани су
волонтери, који су заједно са запосленима у Црвеном крсту
вршили доставу животних намирница и лекова суграђанима
старијим од 65 година. Они су такође, заједно са радницима
Јавно-комуналног предузећа „Хамеум“, вршили дезинфекцију
улица и свих јавних површина у Прокупљу. Дезинфекција
је обављена раствором натријум хипохлорита, који ово
предузеће само производи. Волонтери су дезинфиковали све
оне површине где возило Хамеума није могло да прође.

-Хвала волонтерима, Црвеном крсту и нашем Јавно-комуналном предузећу
„Хамеум“, које је максимално
било ангажовано у време
ванредног стања. А пре свега,
хвала лекарима и медицинским
радницима и немедицинском
особљу, који су били прави хероји
у доба короне. Искористио
бих прилику да се захвалим
и радницима апотекарских
установа, полицији, војсци,
председнику Србије и Влади Србије,
Русима који су дезинфиковали
Општу болницу и Дом здравља,
продавцима,
касиркама,
грађевинским радницима и
путарима који су радили и у време
короне, просветним радницима
који су током ванредног стања свакодневно радили са децом, хуманим
Прокупчанима и локалним привредницима који су се путем разних донација
потрудили да се ово стање, ако је икако могуће, ублажи, нагласио је
Симоновић.
Он је додао да је, на његову велику жалост, било и оних који се
нису изборили са короном.

-Неки од наших суграђана, и поред пружене медицинске помоћи и неге,
нису успели да се изборе са опаким вирусом, зато користим прилику да
у име чланова штаба, и у своје лично име, изразим најдубље саучешће
њиховим породицама, казао је командант штаба и градоначелник

Прокупља Александар Симоновић.

У Дому старих није било заражених короном
Дом за смештај и негу старих лица у Прокупљу, сигурно је једна
од ретких установа у Србији, која је у потпуности заштитила
своје кориснике од заражавања вирусом корона.

-Већ на први сигнал, да би вирус корона могао да уђе у установе где се налази
најосетљивији део наше популације, иако ни у том тренутку заправо није
било праве угрожености, ми смо тестирали све кориснике и запослене у
прокупачком Дому. Сви корисници, њих 112 били су негативни на корона

вирус, а само двоје запослених од 51, били су асимптоматски, али нису дали
контакте на радном месту, рекао је епидемиолог Дома здравља у
Прокупљу, др Александар Цветановић.
Он је истакао да је овакво добро стање, свакако одраз
предузетих мера у установи и дисциплинe запослених и
корисника. Једна од најважнијих мера која је спроведена,
а захваљујући којој су корисници били заштићени, била је и
најстрожија забрана кретања и посета.
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Велики успех прокупачких гимназијалаца
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Прво место на еколошкој олимпијади
На овогодишњем републичком такмичењу „Национална
еколошка олимпијада 2020.“, које је због пандемије вируса
корона одржано у формату онлајн
тестирања
на
појединачним
рачунарима, 11 ученика прокупачке
Гимназије освојило је прво место и
златну медаљу, а један ученик друго
место и сребрну медаљу.
Сви награђени су ученици друге године
и то трећег, четвртог и петог одељења.
Прво место и златну медаљу освојили
су Анастасија Радуловић, Анђелија
Лукић, Бојана Лукић, Даница Перић,
Предраг Стојковић, Јована Илић,
Јована Ристић, Катарина Филиповић,
Катарина Вукасиновић, Кристина
Филиповић и Миља Тодоровић, док је друго место и сребрна
медаља припала Теодори Радосављевић.
У Гимназији су истакли да се веома поносе успесима својих
ђака, који су и у ванредним околностима, показали велико
знање и огроман ентузијазам.
Награђени ученици кажу да им није било тешко да уклопе све
обавезе, јер су добро организовали своје време, те успеси

нису могли да изостану ни овај пут. Истичу да је овакав вид
такмичења ново искуство, али се слажу да је ипак било лепше
да су могли да оду у град у коме
се одржавало такмичење, јер би
тамо имали могућност и да се
друже. Они су све ово доживели
као ново и корисно искуство,
кроз које су много тога научили
о екологији, али и поред свега
тога наглашавају да је лепше
учити у школи.

-Можда је навика у питању, али мислимо
да је са професорима у школи све лакше
и боље, као и да самим дискутовањем
око задатих тема, може много боље
и више да се научи, кажу ђаци и
додају да су ове одличне резултате остварили захваљујући
великој вољи и жељи да буду најбољи, али и љубави према
екологији и очувању животне средине. Надају се да су на
овај начин послали важну поруку, која ће пробудити свест
код људи, колико је значајно посветити се очувању животне
средине, како би наша планета убудуће била лепше и боље
место за живот.

Вредна и талентована деца

Ученице Таткове школе награђене за свој дизајн
Ученице Основне школе „Никодије Стојановић Татко“, Анђела
Јовановић и Дарија Стојановић, награђене су на конкурсу
„Лутка сјајна мог дизајна“, песникиње Аните Пешић. Међу 205
дизајнерских цртежа од 168 идејних твораца из Србије, Босне
и Херцеговине, Црне Горе, Грчке и других држава, Анђела је
добила награду за најмаштовитијег дизајнера, а Дарија је
награђена за оригиналан рад.
Према речима њихове учитељице Љиљане Соколовић, овај
конкурс је обухватио 30 градова различитих земаља, а успехом
ових младих и талентованих Прокупчанки, свакако треба да се
поносимо.

-Увек сам их учила да је најважније учествовати. Оне су вредне и
талентоване и то су
и овај пут доказале,
рекла је учитељица
Соколовић
и
додала да Анђела и
Дарија по други пут
учествују на овом
конкурсу и да су и
прошле године биле
веома запажене.

-Тада је велики број
ученика мог одељења учествовао, а један део њих је добио посебне похвале.
Анђела је и тада освојила трећу награду и доказала да надареност, упорност
и марљив рад, увек нађу пут до успеха, што се и ове године потврдило,
истакла је учитељица Основне школе „Никодије Стојановић

Татко“ Љиљана Соколовић.
Као једна од првонаграђених на овом занимљивом конкурсу,
Анђела је као награду добила лутку, израђену по њеном
дизајну.

